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kansainvälinen Naisliitto ja sen
yleiskokous Roomassa toukokuulla

1914.
kewännä Roomassa pidetty Kansamwälisen Naisliiton wiisi-

wuotis-kokous ynnä sen jälkeinenItalian naisten kansallisliiton toi»
meenpanema lansainwalinen naisasiakongienssi owat uudelleen käan»
tiineet huomion naisten mailmanliittoon ja sen monipuolisiin rientoihin.
Lyhyt esitys sen synnystä ja wiimcaikaisesta toiminnasta woinee sen»
tähden herättää mielenkiintoa suurenkin yleisön riweissä.

Kansainwälinen Naisliitto on eri maiden naisten kansallisliittojen
yhtymä, joka pyrkii edistämään yleishywän palwelukseen antautu-
neiden naisten keskinäistä ymmärtämystä ja wuorowaikuiusta. Se
toimii ensiksikin saadakseen eri maissa aikaan kansallisliittoja kestittä»
maan ja tukemaan nykyolojen aiheuttamia rientoja ja tarpeita naisten



keskuudessa ja toisekseen yhdistääkseen koko mailman naiset kansain»
Maliseksi liitoksi.

Kansllinwälisen Naisliiton jäseniä yhdistämä ja welwoittawn peri-
aate on säännöissä seuraawasti lausuttu:

,Me kaikkien kansakuntien naiset, wakantuneina siitä, että
ihmiskunnan parasta woidaan edistää ainoastaan entistä
suuremman ajatusten, tunteiden ja pyrkimysten sopusoin-
tuisuuden kautta ja että perheen ja waltion etuja parhaiten
palwelee järjestäytynyt naisasialiike, yhdynime täten liittoon
tarmokkaasti edistääksemme kultaisen säännön woimaan-
pääsemistä yhteiselämässä, tawoissa ja lainsäädännössä."

Kansainwälinen Naisliitto perustettiin kewäällä 1888 Anieiikassa,
Washingtonin kaupungissa, johon Mdysmaltain naiset oliwat kutsu-
neet naisasianhllirastajill sekä omasta maanosastaan että Europasta
yhteisiä asioita pohtimaan. Naisten yhteenliittymisen ajatus ei luon-
nollisesti ollut kokoukselle wieras. Mutta se kohdistui aluksi wain P,
Ameiikaan, kunnes Elizabeth Cady Stanton, kuuluisa naisasian uran-
uurtaja, ehdotti, että oli luotawa pysywäinen kansainwälinen naisten
neuwosto tai liitto. Asiaa walmistamaan walittiin toimikunta, johon
Phdysmalloista muiden muassa kuului Walkonauhaliiton mainehikas
perustaja Francis Willard sekä Kanadasta, Ranskasta, Englannista,
Siottlannista, Norjasta ja Suomesta yksi jäsen kustakin. Suomen
Naisyhdistystä edusti tässä tilaisuudessa n!i Aleksandra Gripenberg.
Toimikunta, jota liittoaate suuresti wiehätti, laati heti sääntöehdo-
tuksen, ja mailmanliitto perustettiin.

Wähitellen wakiintuiwat ne muodot, joihinliiton toiminta pukeutuu.
Joka wiides wuosi on yleiskokous.jossa liiton työ seuraamaksi miisimuo»
tiskaudeksi suunnitellaan ja sen miranomaiset malitaan. Tällaisia kokouk-
sia on pidetty Chicagossa (1893, maailmannäyttelyn yhteydessä), Lon-
toossa (1899), Verlinissä (1904), Torontossa (1909) ja miime kcmännä

Roomassa, Wiisiwuotiskauden toisena ja neljäntenä muonna kokoon-
tuu muorotellen eri maiden liittojen luokseen kutsumana suuri toimi-
kunta, johon kuuluu liiton kansainwälinen johtokunta ja kunkin maan
kansallisliiton puheenjohtaja.

Uuden järjestön ensimäiseksi puheenjohtajaksi walittiin englannitar
mrs Famcett, Seuraamaua toimikautena oli johdossa lady Ishbel



Aleksandra Giipenbeig,

Aberdeen, ja Lontoon kokouksessa Valittiin siihen mis Wright Sewllll.
Berlinin kokouksessa walittiin uudelleen lady Aberdeen, Irlannin wara»
kuninkaan puoliso, joka nyt on kymmenen wuotta uuteen otteeseen
liittoa johtanut ja hartaita pyyntöjä noudattaen Rooman lotouksessa
antoi walita itsensä edelleen. Jos milloin, on tässä syytä myöntää,
että oikea henkilö on oikealla paikalla. Lady Aberdeeniu ylsiukertaisen
luontewa, kaikkia tyhjänsanowia lauseparsia wälttäwä esiintyminen
yhtyneenä monipuolisiin tietoihin ja herkkään welwollisuudentuntoon
on luonut liiton työhön harwinaisen asiallisuuden ia pontewuuden,

samalla kuin hänen herttainen ystä»
wällisyytensä ja hywäntahtoisuutensa
on woittanut jäsenien sydämet hänen
puoleensa.

Wuosien kuluessa on eri maissa
muodostunut naisten lansallisliittoja,
jotka owat yhtyneet mailmanliittoon.
Näiden yhteinen jäsenlukuon 6—7 mil»
joonaa. Niitä on nykyään kaikissa Eu»
ropan maissa, paitsi WenäjäUä, Roina»
niassa, Turkissa, Montenegrossa ja Es»
panjassa. Kolmessa ensinmainitussa
maassa on liitolla kuitenkin n,s,kunnia»
»varapresidentti, joka toimii kansallisin»
ton aikaansaamiseksi maahansa. W. 1911

onnistui nti Aleksandra Gripenbergin, joka kauan oli mainitussa toi»
messa Suomessa, saada aitaan Suomen Naisten Kansallisliitto, joka
heti otettiin jäseneksi kansainwäliseen liittoon, Amerikassa kuuluu liit»
toon paitsi Mdyswaltain kansallisliittoa wielä Kanadan ja Argentinan,
samoin Australian wiisi naisten kansallisliittoa, jotta sitäpaitsi leske»
nään owat muodostaneet alaliiton, Afrikassa on äsken syntynyt Etelä»
Afrikan Naisten Kansallisliitto, ja Aasiassa on mailmanliitto yhteydessä
Kiinan ja Japanin kanssa siellä toimiwien kirjeenwaihtosihteeiien
kautta.

Kansainwälifen Naisliiton toiminta tapahtuu luonnollisesti kansal»
lisliittojen kautta, mutta myöskin fuurekfi ofakfi sen pysywäisten kan»
sammalisten komiteojen l, toimikuntien kautta. Niiden luku on nykyään



kymmenen: Komitea naisen oikeusaseman parantamista warten
(~La!itomitea"), Äänioikeus», Rauhanaatteen», Simeellisyys», Kan»
santerweys», Kaswatus», Siirtolaisuus», Ammatti», Sanomalehdistö,
ja liiton Raha»asiain komiteat. Jokaiseen toimikuntaan kuuluu yksi

kuntin maan kansallisliiton walitsema jäsen seka wiisiwuotiskokouksen
walitsema puheenjohtaja. Tällaisten toimikuntain olemassaolo on
todisteena liiton yksimielisestä harrastuksesta niiden edustamiin kysy»
myksiin, silla toimikuntaa ei woida ollenkaan asettaa, jos yksikään kan»
sallisliitto esiintyy sitä wastaan. Muutamia wuosia sitten säädettiin,
että lansainwälisten toimikuntain kokouksia pidettäisiin myöskin suuren
toimikunnan kokoontuessa wiisiwuotiskauden toisena ja neljäntenä
wuonna. Näidenkin kokouksien merkitys on sentähden miime aikoina
suuresti kaswanut, Mtyyhän niissäkin noin 12N naista — eri kansa»
kuntien, kansanluokkien, uskontokuntien ja toimialojen naisia — jotta
tulewat toisiltansa oppimaan, saamaan uusia waikutteita ja uut a win>
kettä pyrkimyksilleen.

Useat pysywäisistä kansnmwälisistä komiteoista owat toimittaneet
sangen meitittawiäkin julkaisuja eri maissa wallitsewista oloista. Eri
maiden tiedonannot owat annetut englanniksi, saksaksi tai ranskaksi
kunkin kirjoittajan walinnan mukaan. ~Lakikomitea" on »valmistanut
koloomusteoksen: ~Naisen oikeusasema siwistyswaltioissa", joka tekee
selkoa eri maiden laeista, mikäli ne asettamat naisen mieheen merrat»
tuna epäedulliseen asemaan, Kansanterweyskomitea on julkaissut
~Kansojen terweys" nimisen kirjan sekä toisen, tuberkuloosin wastusta»
mista eri maissa selostaman julkaisun. Eri maiden kouluoloja walai»
sewa teos on kaswatuskomitean toimesta ilmestynyt.

Liiton laaja muosikirja puolestaan on mitä tärkein eri maiden nais»
asialiikkeen edistystä ja rientoja esittämä teos.

Kansainmälisen Naisliiton suurten kokousten yhteydessä on tapana
pitää kansainmalisia naiskongresseja, joihin on Pääsy muillakin kuin
liittoon kuulumilla henkilöillä. Jo Lontoon kongressi muodostui san»
gen tärkeäksi ja waikuttawaksi. Mutta erittäin merkittäwä oli monessa
suhteessaVerlinissä w. 1904 pidetty kongressi, jonka mainio suunnitelma
ja järjestys sekä runsas ohselma saiwat osanottajien yksimielisen tun»
nustuksen. Omassa maassa se suorastaan oli käänteentekewä, naisten
asia kun sen kautta tuli uusissa piireissä tunnetuksi,



Kun Toronton kokouksessa seuraama yleiskokous ja siihen yhtymä
kansainm alinen naiskongiessi päätettiin Pidettämäksi Roomassa, herätti
se kaikkialla sangen suurta mielenkiintoa. Ne, jotka eimat ennestään
tätä kuuluisaa kaupunkia tunteneet, iloitsiwat ajatellessaan, että maail»
manliiton kokous antaisi heillekin aihetta käydä ikuisessa kaupungissa.
Toiset kokeneemmat taas ymmärsiwät, että tästä koituisi töille pal»
jokin waikeuksia, Roomaa ei katsella noin wain ohimennen, ja toinen,
joko kaupungin nähtämyyksiin tutustuminen tai liiton työhön osaaotta»
minen jäisi waimaankin yksityisiltä jäseniltä waillinaiseksi, ja pelät»
täwää oli, että Rooman wiehättäwyys, sen wermttoman runsaat mvi»
naisuuden muistomerkit ja joka askelella tawattawat taideaarteet hou>
kuttelisiwat osanottajia puoleensa työn wakawuudelle wahingoksi.

Olipa toinenkin epäilyksiä herättämä seikka. Italian Naisten Kan»
sallisliiton johto on oikeastaan ylhäisten naisten käsissä, jotka eimat
wielä ole wapautuneet heille perinnöllisistä ~hymäntekemäisyyden"
näkökohdista, ja joille siis uudenaikainen sosialinen kanta on johonkin
määrin wieias, jota paitsi riipftuwaisuus hallitsemistapiireistä on ilmei»
nen, Tiedettiinkin jo ennakolta, että ristiriitoja mapaamielisempien
ainesten ja heidän Malillaan oli olemassa, Lisaksi eimät italialaiset
ole luonnostaan patewia tällaisia suuria kokouksia järjestämään.

Kaikissa tapauksissa me, Suomen Naisten Kansallisliiton edustajat,
toukokuun 4 p:nä suurin odotuksin saamuimme Roomaan, Samana
iltana olimat liiton jo saapuneet jäsenet kutsutut illanwiettoon kieimitär
Spalletti»Rasponin, Italian Naisten Kansallisliiton puheenjohtajan
~willinoon", jossa Manhan sumun perintönä kulkeneet taideaarteet ja
muinaisesineet kiinnittäwät huomion, ja herttainen, »vaatimattoman
luonnollinen emäntä kohteliaasti otti mieraat ivastaan. Täällä meres»
lettiin manhoja ja solmittiin uusia tuttamuuksia

Seuraama päimä muodostui jo kauttaaltaan työpäimäksi, sillä kan>
sainwälinen johtokunta istui jo silloin kuusi tuntia. Tehtiin selkoa edel»
lisen työkauden saawutuksista sekä Malmistuksia alkamaa kokousta
Marten,

Tässä on ehkä sopima tilaisuus antaa muutamia henkilökohtaisia
tietoja johtonaisista. Lady Aberdeen, josta jo ennen olen maininnut,
Maltasi ehkä Mielä enemmän tässä suljetussa piirissä osanottajain sydä»
met eheäluontoisella peisonallisuudellaan. Kolmesta marapuheen»



johtajasta — jotta muuten nyt kaikki luupuiwat antaakseen tilaa uu>
delle yhdistelmälle — on englannitar iwa Ogilmie Gordon tehnyt
itsensä tunnetuksi tieteellisillä tutkimuksillaan geologian ja paleontolo»
gian alalla, jonta ohella hänen yhteiskunnalliset harrastuksensa omat
kohdistuneet etupäässä nuorison kaswatukseen ja suojeluun. Hän onkin
maailmanliiton kansainw alisen kaswatuslomitean puheenjohtajana
saanut aikaan jo mainitun tyttöjen loulukaswatusta eri maissa selosta»
wan kirjan sekä tänä wuonna nuorison rikollisuutta ja sen ehkäisemistä
koskeman julkaisun. Toinen warapuheenjohtaja kreiwitär Spalletti
Rasponi on jo mainittu, ja kolmas, 75
wuotias rwa Marianne Hainisch, Itä-
Mallan naisliikkeen perustaja, on yksi kait»
tein suosituimpia kansainwälisen nais»
asiatyön edustajia, äly, hymyys, uupu»
maton welwollisuudentunto kun leimaa»
mat koko hänen esiintymisensä. Kirjeen»
waihtosihteerinä toimii saksalainen tri
Alice Salomon, Nerlinin Soziale Frauen»
schulen johtaja, joka jo parikymmentä
muotta on tehnyt uupumatonta työtä
johtaakseen nuoret naiset yhteiskunnain»
seen työhön ja hankkiakseen heille sitä
Marten perusteellisen »valmistuksen. Hän
on kaikkein etewimpiä kykyjä kansain»
wälisessä naisasiatyössä. Erittäin innokas

Lady IZHbel Aberdeen,

on myöskin liiton rahastonhoitaja kanadalainen rwa Sanford, joka pal»
jon on sen asioissa matkustanut, sekä kunniapuheenjohtaja rwa Wright
Sewall, mainitakseni wain kansainw alisen johtokunnan jäsenet.

Toukokuun 6 ja 7 päiwa oliwat omistetut kansainwälistcn komiteo»
jen istunnoille. Useassa oli esillä erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä,
ja näinä paiwina huomasi asioihin ennestään mähemmän perehtynytkin,
että liiton toiminnan painopiste oikeastaan on näistä komiteoista etsit»
tämä.

Suurta huomiota herätti äänioikeuskomitean istunto, sen edustama
asia kun on useissa maissa etualalla, jonka lisäksi siihen loi erityisen
mielenkiinnon miime aikoina kilpaileman järjestön taholta lewitetyt



Pastoii Anna Howard Shaw.

»väitteet, että Kansainwälinen Naisliitto olisi sangen laimea äänioikeus»
asiassa. Jo tämän komitean olemassaolo tosin wiittaa päinwastaiseen
suuntaan, niinkuin edelläsauotusta ilmenee, mutta täpötäysi kokous»
huone osoitti yleisön haluapäästä asiasta täyteen selwyyteen. Puheen»
johtaja, tunnettu amerikatar, metodistipastori nti Anna Howard
Shaw, on syystä yleisön erityisiä suosikkeja. Asiallinen, loogillisesti
sitowa, samalla wilkas ja loppua kohden huippenewa esitys takaa ha»
nelle puhujalawaNa suuren menestyksen. Eri maiden tiedonannot,

jotka lyhyesti kokoukselle esitettiin,
osoittiwat edistystä pitkin koko lin»
jaa, ainakin yleiseen mielipiteeseen
nähden. Nilkasta osanottoa herätti»
wat raportit Suomesta ja Norjasta,
niissä jo on saawutettu se, johon
muut wasta pyrkiwät. Weiskolonk»
sen hywälsyttäwäksi oli alistettawa
päätöslauselma, josta nyt sowittiin.
Se wiittaa ensin siihen, että nyky»
vika kansojen julkisen elämän joh»
dolle asettaa mitä monipuolisimpia
tehtäwiä, joiden merkitys kansa»
tunnan siweellisyydelle, siwistyselä»

mälle ja taloudelle on arwaamattoman suuri ja huomauttaa, kuinka
tärkeätä olisi saada naiset tajuamaan edeswastuunsa kansansa kehityk-
sessä. Tehokkain keino, sanotaan edelleen, selwittää heille tämä wastuu
ja suoda heillekin wailutuswalta, on kunnallisen ja politisen äänioikeu»
den ja waalikelpoisuuden ulottaminen heihinkin. Liitto kehoitta» sen»
tähden painokkaasti asianomaisia ryhtymään uudistuksiin tällä alalla
kaikissa niissä maissa, missä edustuslaitos on olemassa. Mainitsematta»
kin on selwä, että yleiskokous myöhemmin yksimielisesti hywäksyi tä<
män päätöslauselman.

Kansanterweyskomiteassa oli Suomen edustajalla tilaisuus täyden»
tää meiltä annettuja liian niukkoja tietoja selostamalla tohtori Armas
Ruotsalaisen kirjasen johdolla Keräystoimikunnan toimintaa ja itse
kirjasta jakamalla. Siirtolaiskomitean jäsenet saiwat katsoa sywälle
ihmislurjuuden kuiluihin, sillä Mdyswaltain edustajan nti Americanin



h. m. omiin tutkimuksiin perustuma esitys nuorten siirtolaisnaisten
oloista oli lliwan sydäntäsärkewä. Mdyswaltain hallitus turwautuukin
liiton apuun, saadakseen parannusta aikaan, koska tällä kansainw alisena
laajalle haarauneena järjestönä on kaikki edellytykset koota eri maiden
asianharrastajat yhteistyöhön. Siweellisyyskomitean työala koskette»
lee eräissä kohdin näitä samoja asioita, silläkun on tärkeänä osana ohjel»
massaan maitoisen orjakaupan »vastustaminen, selin ilmiö, jota ainoas-
taan kansainwälinen toiminta woi tehokkaasti wastustaa. Siweelli»
syhskomitean johto on erittäin tai»
tawissa käsissä. Sen puheenjohtaja
rwa Avril de Sainte Croix, tai»
mokas ja asiaansa täysin antautu»
nut ranskatar, herätti huomiota
kirltailsi hiotuilla, loogillisilla lau»
sunnoillaan.

Tällä wälin oli naisten paiwille
saapunut yhä uusia jäseniä. Weis>
kokoushan oli pian alkama, ja sii»
hen on jokaisella kansallisliitolla oi»
keus lähettää 10 wirallista edusta»
jaa, jasitä paitsi oli muilla jäsenillä
ollut tilaisuus hankkia itselleen ko»
louksiin pääsylippu, joka ei kuiten»
taan oikeuttanut äänestykseen.
Suomen Naisten Kansallisliiton

Nouwll Uuiil be Eaintfclixoiv.

puolesta ottiwat yleiskokoukseen osaa rwat Elin Sjöström, E, Freu»
denthal, C, Ullnei, nti I, Gripenberg sekä rma Ilmi Hallstin, joka
»viimemainittu lisäksi puheenjohtajan edustajana oli jäsenenä kansain»
Malisessa toimikunnassa.

Entuudesta tiedettiin, että yleiskokouksen alkajaisjuhlan puitteisiin
sisältyisi paljon mielenkiintoista. Mieli täynnä odotusta kokoontuiwat
sentähden jäsenet upeaan juhlasaliin, jonka Rooman kansainwälinen
taiteilijayhdistys toukok. 6 p:n illaksi oli liiton käytettäwäksi luowutta»
nut. Ia loistawa olikin aistikas taideteoksien koristama huoneisto,
mutta wielä loistawampi se juhlapukuinen yleisö — miehiäkin, mutta
tietysti etupäässä naisia — joka uteliaana ja innostuneena yhtäkkiä



täytti loko salin tungokseen asti.
Weiiaten laajalla torolkeella istui
Puheenjohtaja lady Abeideen wie»
rellään kieiwitäi Spalletti»Rasponi
ja tii Salomon, sitten muut johto»
kunnan jäsenet ja eri kansallisliittojen
edustajat. Lady Aberdeen esitti pv»
heessaan liiton wiisiwuotislaudella
kärsimät tappiot — wamajat — ja
woitot — uudet kansallisliitot: Ser>
bian, Suomen ja nyt wiime paiwi-
nä Portugalin ja Etelä-Afrikan, Her-
ttaista esitystä, joka loppui kiitokseen
Italian kansallisliitolle otettiin suu-
rella riemulla wastaan, Mdessä
laulettiin nyt ensi kertaa nti Adsle Cederschiöldin, Ruotsin liiton pv»
heenjohtajlln rma Ewa Uppmarkin sanoihin sepittäniä ~Kansainwä>
lisen Naisliiton laulu", jonka jälkeen lreimitai Spalletti piti puheensa.
Liiton laajuudesta sai mainion käsityksen tätä seuraaman järjestelyn
kautta. Kansallisliittojen edustajat astuiwat esille kukin wuoroonsa,

Nouwa^Cieighton,

sen mutaan milloin heidän littonsa oli
kansainwaliseen yhtynyt. Puheenjohtaja
ilmoitti maan ja edustajan nimen ja
samassa parwelta korokkeen yläpuolelta
torruisoittokunnan esittämänä raikahti
maan kansallislaulu, johon yleisö ja edus»
tajat yhtyiwät. Kukin sai puhua kolme
minuuttia. Ken esiintyi itsetietoisena ku<
ten Mdyswaltain edustaja, joka saattoi
esiintuoda maansa hallitukselta terweiset,
ken taas »vaatimattomasti ja asiallisesti,
niinkuin englantilainenrouwa Creighton,
Lontoon piispllwainajan leski, joka omis»
taa lämpimän harrastuksensauskonnolli»
selle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle.
Ken muistutti leikillisesti oman kan»Tllht. Geitiub Häumei.



sansa malloitusrettistä Italiaan, niinkuin Unkarin edustaja, ja ma»
kuutti nyt tulleensa aiwan rauhallisin aikei», kun toinen taas — niin»
luin aina sielukas ja symamietteinen tri Gertiud Väumer, Saksan
kansallisliiton johtaja — puhui niistä joukoista, jotka joko sotaisin aikein
tai tieteen janoa ja kauneuden kaipuuta tuntien jo wuosituhannen
kuluessa oliwat Porta del popolon kautta astuneet ikuiseen kaupunkiin,
mahtamaan, muistorikkaaseen. Hän huomautti, että nyt tumallista
useampain heimojen jäsenet olimat kansojen portista astuneet Ro»
maan ryhtyäkseen työhön, matamaan työhön. Jos tämä joukko saattoi
Mastustaa Rooman wiehkeytta, oli se uusi todistus entisten lisäksi
naisasian problemien tärkeydestä ja symälle kansojen elämään tunkeu»
tumasta merkityksestä.

Illan puhujat edustimat 18 eri kansallisuutta.
Suomen Naisten Kansallisliiton termehdys kosketteli sitä tappiota,

minkä se ja yleensä naisasiatyö maassamme oli kärsinyt liiton perusta»
jan ja ensimäisen puheenjohtajan nti Aleksandra Gripenbergin kuole»
man kautta. Minkä aukon Mainajan aikainen poismeno oli naisasia»
työntekijäin rimeihin jättänyt oli täällä jo useampia kertoja eri tilai»
suuksissa meille Suomen edustajille selminnyt, mutta Mielä Malta»
Mämmin sen herättämä kaipuu ilmeni liittomme termehdyksen jälkeen.
Hänen työtomerinsa, aatteen johtohenkilöt eri maissa, riensimät liiku»
tuksen Mallassa hänestä kysymään, ja silloin käsitti täydelleen, mitä
miisimuotiskertomuksen sanat mainajasta yhtenä kansainmalisen nais»
asiatyön kaikkein etemimmistä personallisuuksista, todellakin sisälsiwät.

Kansllinw alisen Naisliiton tämän jälkeen alkamalle yleiskokoukselle
oli marattu lähes miikon puimat ja melkein aina kuuden tunnin istunto»
aika päimässä. Sen päätyttyä saattoi johtokunta mielihymällä todeta,
että huolimatta akustisessa suhteessa huonosta kokoussalistakin — upean
Quirinale hotellin juhlasali — jäsenet ihmeteltämän tunnonmukaisesti
olimat ottaneet osaa istuntoihin ja antaneet Rooman miehättää itseään
masta toisessa sijassa. Kämisi mahdottomaksi tässä edes luetella kaikkia
niitä asioita, joista näissä kokouksissa keskusteltiin ja päätettiin. Tyydyn
siksi ainoastaan muutamien tärkeimpien päätösten selostamiseen.

Liitto kehoittaa kansallisliittoja moimiensa mukaan kannattamaan
alkoholikäytön mastustamistyötä antaen lisäksi kansantermeyskomi»
tealle tehtämäksi erikoisesti omistaa tälle kysymykselle huomionsa.



Rauhanaatteenlomitean työalalta tehtiin seuraamat päätökset:
Liitto kannattaa mitä lämpimimmin molempien Haagin konferens»

sien kansainwälisten riitakysymysten rauhallista sowittelua waiten
perustamien oikeuslaitosten kehittämistä ja käyttämistä, ja eritoten
sellaisten sopimusten tekemista, joiden lautta hallitukset sitoutumat
kaikkien ilmenewien riitakysymysten johdosta ryhtymään sowittelu»
keskusteluihin.

Esittäen tarmokkaan wastalauseensa niitä kauheita wäkiwaltaisuuksia
wastaan, joiden alaisiksi naiset sota-aikoina, huolimattakansanoikeudelli»
sista määräyksistä, omat joutuneet, päätti liitto kääntyä seuraaman
Haagin konferensin puoleen pyytäen sitä punnitsemaan, millä tamalla
oli i saatawa aikaan tehokas kansainw alinen suojelus, joka lopettaisi
naisia tähän asti kaikista sodissa kohdanneet wakiwaltaisuudet.

Naisen oikeusaseman suhteen kehoitettiin kansallisliittoja toimimaan
siihen suuntaan, että laissa naidulle naiselle sekä persoonaan että omai»
suuteen nähden myönnettäisiin täydet oikeudet sekä että lainsäädäntö
antaisi äidille yhtä suuret oikeudet lapsiin, kuin isällä on, ja että eri»
mielisyyden sattuessa heidän kesken sopima yleinen mirasto ottaisi asian
ratkaistawakseen toisen wanhemmista sitä pyytäessä.

Edelleen kehoitettiin kansallisliittoja tekemään työtä nuorisotuomio»
istuimien aikaansaamiseksi sekä siihen, että naisille suodaan oikeus näissä
esiintyä oikeusllpulllisina ja lautakunnan jäseninä.

Siihen katsoen, että amiomiehien jättämät maimot ja heidän lap<
sensa sekä amiottomain lasten ja heidän äitiensä asema kaipaa pikaista
parannusta, kehoittaa liitto kansallisliittoja toimimaan elatuswelwolli»
suuden järjestämiseksi lainsäädäntötietä tehokkaammaksi sekä omissa
maissaan toimimaan kansainmälisten sopimusten aikaansaamiseksi,
etenkin hyljättyjen amiomaimojen ja «lasten hymäksi.

Maissa, missä siirtolaisliike on laaja, olisi saatama aikaan siirtolais»
tietotoimistoja ja mikäli mahdollista oppikursseja siirtolaisia Marten,
joissa moisimat johonkin määrin perehtyä sen maan oloihin ja kieleen,
johon he pyrkiwät.

Valtameren poikki kulkemiin siirtolaislaimoihin olisi saatawa nais»
puolinen tarkastaja, jolle nuorten naisten suojelu olisi uskottama.

Norjan kansallisliiton puheenjohtaja nti Gina Krogh ilmoitti sellaisia
jo oleman norjalaisissa Atlantin laiwoissa,



Pohjois»Ameiikan Vhbyswaltain hallituksen siirtolaisiniuisteriön
ehdotuksesta kehoittaa liitto kansallisliittoja kääntymään maansa
hallituksen puoleen pyynnöllä että pantaisiin toimeen kansainwälinen
neuwottelukokous siirtolaiskysymykseen perehtyneiden miranomaisten
kesken.

Vhdyswaltain hallituksen työasiainministeiiön ehdotuksesta ke»
hoittaa liitto jokaista kansallisliittoa muodostamaan komitean, jonka
toimena olisi asettua suoranaiseen yhteyteen Widyswaltain hallituksen
kanssa sieltä palautettujen naisten suo-
jelua ja huoltamista warten, etenkin
nuorten tyttöjen, joita ei enää heidän
isänmaassaan oteta wastaan.

Tässä wiimemainitussa suhteessa tuo»
tim siirtolaiskomiteassamuutamasta Vv»
ropan maasta esille räikeitä tosiasioita.

Kansallisliittojen tulisi tehdä woita»
wansa, jotta wahingottomain lintujen
tuojelu tulisi tehokkaammaksi ja toimia
lainsäädännön aikaansaamiseksi wastus-
samaan lintujen tuhoamista puku» ja
toiistustarloituksill warten.

Tästä wiimemainitusta Italiassa
sangen arkaluontoisesta asiasta rwa C,
Ullner Suomesta piti lyhennetyn esi»

Neiti Henni Forchhammei.

telmän, jota alkuperäisessä muodossaan samoin kuin ruotsinmaalaisen
kreinntär Ruuthin kirjoitus samasta aineesta jaettiinkokouksen jäsenille.

Kansainwälisen johtokunnan maali, jossa puheenjohtaja, tirjeenwaih»
tosihteeri, rahastonhoitaja ja kunniapuheenjohtaja tuliwat uudelleen
walituiksi, saiwat warapuheenjohtajilsi m:me Siegfried Ranskasta, nti
Henni Forchhammer Tanskasta ja mrs Dobson Australiasta walitsi»
jäin enemmistön äänet ja m:me Alphen Salwador tuli pöytäkirja»
sihteeriksi. Nti Forchhammer on Tanskan kansallisliiton harras ja tar»
molas puheenjohtaja

Norjan kansallisliiton kutsu pitää seuraama wiisiwuotiskokous Kris»
tianiassll otettiin kiitollisuudella wastaan. Toimikunnan kokoukset taas
omat Englannissa kahden ja Budapestissä neljän muoden päästä.



Tällaisilla kansainwälisillä kokouksilla on paitsi työn suorittamista
toinenkin tärkeä tehtäwänsä, jäsenten lähentäminen toisiinsa. Etenkin
Kansainwälisen Naisliiton kokoukset, jotka kestämät lähes kaksi miikkoa,
tarjoamat paljon tilaisuutta henkilökohtaiseen seurusteluun. Herttaiset
italialaiset emännät oliwatkin paraiten onnistuneet järjestämään ta»
män kokouksen puolen, ja maan kaikkein ylhäisimmät naiset, molemmat
kuningattaret, oliwat tässä suhteessa hywänä esimerkkinä. Nuoren
suloisen Elena kuningattaren wastaanotossa oli ainoastaan kansain»
wälinen johtokunta sekä yksi kunkin maan kansallisliiton edustaja,
Samallllinen audiensi oli leskikuningatar Wargheiitan luona, joka
samoin kuin nuori kuningatar miritti jokaisen mieraansa kanssa lyhyen
keskustelun. Audiensien jälkeen tarjottiin wirwokkeita mitä upeinta
laatua, mutta kuningatar Margherita osoitti rakastettawuuttaan wiela
laajemmallekin. Hän näet toisen kerran otti mustaan kemäisen ihanassa
puutarhassaan noin 2UI) il 3M kokoukseen ja myöskin naiskongressiin
saapuneita naisia. Ihmeteltämällä kestämyydellä 63»wuotias kunin»
qatar, jonka wielä kauniilla kasmoilla äly ja sydämenhymyys loistamat,
osoitti mieraillensa suopeuttaan. Pitkäaikaisen esittelyn jälkeen hän
mielä omakätisesti ojensi jokaiselle kimpun ruusuja, johon oli kiinnitetty
hopeinen muistoraha. Suuri kori toisensa jälkeen tyhjentyi, mutta
Manha kuningatar yhä jakeli kukkasantimiaan, kunnes kaikki olimat
mihkonsa saaneet. Kolo tässä toimituksessa oli jotain niin herttaista,
että se muodostui ikäänkuin wertauskuwaksi naisasian yleisinhimilli»
sestä, kaikkiin kansanluokkiin kohdistumasta merkityksestä, Kreimitär
Spa!letti>Rasponilla oli aikaa ja moimia muutamina iltoina koota
luokseen pienempiä ryhmiä eri maiden edustajia, ja useat muutkin
italialaisista johtonaisista pitimät palazzoissaan kutsuja, Nämät illan»
Mietot tarjosimat mitä parhaimmat tilaisuudet tehdä uusia tuttamuut»
sia. Eri maiden paikalliset olot selmisimät yksityiskeskustelujen kautta,
työtawat tuliwat puheeksi, aina oli jotakin toiselta oppimista, Oli
ihmeellistä huomata, miten suurin piirtein katsottuna naisten riennot
ja tarpeet eri maissa omat läpikäyneet samallaisen kehityksen. Ei
ihmettä siis, että yhteenkuulumaisuuden tunne jakeskinäinen ymmartä»
mys ilmeisesti omat naisten kesken kasmamassa

Mämainittua tarkoitusta palmelimat lamallaan myöskin ohje!»
maan kuulumat käynnit taidekokoelmissa, historiallisissa paikoissa sekä



sosilllisissll ja hywäntekewäisyyslaitoksissa. Kokouspaikatkin waihteli»
wat. Niinpä oliwat yleisölle tarkoitetut iltakokoukset mielenkiintoisin?
esitelmineen naisasian eri aloilta yliopiston aulassa, Kansainwälisyy»
den leima tiheytyi sen lautta, että eri waltaknntien lähetystöt kutsui»
wat edustajia luokseen. Siten oli Mdyswaltain ambassaabissa kut»
sut, ja Suurbritannian lähetystön palatsin laajassa puistossa, sen sii>
mekkäiden puiden Marjossa, oli kansamwälisillä komiteoilla loppu-istun»
tonsa, Hulvimatka Frascatiin ja puistojuhla ~Willa Umbertossa" sekä

Uooman Eapitolio, joZIa kansliinwäliim iilliskokouksen awlljaisjuhla pidettiin.

Italian naisliiton suuret päiwälliskutsut oliwat kaikki omalla tawallaan
sangen mielenkiintoisia tapauksia. Useimmat osanottajat oliwat siwis»
tyuyttä keskisäätyä. Että he niin hywin sopiwat yhteen ylhäisten
johtonaisten kanssa on puolestaan todistuksena naisasian kywystä
lähentää toisiinsa myöskin eri yhteiskuntaluokkia.

Italian naisten toimeenpanema kansainwälinen naiskongressi ei
kuulu tämän kirjoituksen puitteisiin. Mainitsen sentähden main muuta-
man sanan sen alkajaiZjuhlista, loska ne wiimeisen kerran kokosiwat
kaikki naisliiton jäsenet yhteen, ennenkuin eri haaroille erottiin.

Toukok, 16 a, p, kokoonnuttiin kongressin awajaisiin mainehikkaa»
seen Capitolioon, laupuuginwaltuuston nykyiseen kokoussaliin, jota



!«',

Namät lämpimän yhteistunteen leimaamat kokoukset, tämä laajalle
haarautunut toiminta kuwastuu nyt ilmeisenä »vastalauseena sodan
hirmujen taustaa wastaan, sodan, joka näyttää tuhoaman wcljeyden ja
keskinäisen ymmärtämyksen. Mutta tämän toiminnan kylmamä siemen
on kerran nousema werisestä maasta — ja kirkkaammin, welwoitta»
Mämmin on silloin kaikuwa Kansainwälisen Naisliiton tunnuslause,
meljesrakkauden jumalallinen käsky:

Kaikki mitä tahdotte, että ihmiset tekisimat teille,
se tehkää tekin heille.

Il«! Hallstin.

suuren seinämaalauksen mukaan sanotaan Horatiusten ja Curiatiusten
saliksi, seinät kun omat kauttaaltaan Rooman wanhaa historiaa ja
satumaailmaa lumaawien freskomaalauksien peitossa. Wieiaat lausui
teiwetulleiksi kuninkaallinen lomissario, jonka jälleen opetusministeii
Daneo piti liitosta uhkuman puheen naisten toiminnasta yleisten asiain
hymäksi. Sitten lady Aberdeen Kansainmälisen Naisliiton puolesta
lausui terwehdyksensä ja onnentoimotuksensa kongressille. Kreiw!iär
Spalletti wastauksessaan antoi lyhyen selostuksen kongressin ohjelmaan
otetuista naisasiakysymyksistä. Wiimeiseksi Wenäjän naisten edustaja
rwa Schabanoff toi kaikkien ullomaalaisten puolelta esiin kiitoksensa
Italian naisille näitten kokouksien toimeenpanosta.

Seuraamana päiwänä kongressin osanottajat oliwat kutsutut kau>
punginwaltuuston mastaanottoon samassa paikassa. Wieraat esitettiin
Rooman pormestarille ja hajaantuiwat sitten tämän upean rakennuksen
rikkaita muinaisesineitä ja taideaarteita katselemaan.


